
Hallo Judoka’s, 

Op 28 januari is het weer zover, ons eigen toernooi. Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal meedoen aan de 

wedstrijden. Het toernooi wordt gehouden in de gymzaal van het aoc terra aan de Onderdendamsterweg. De 

wedstrijden worden ’s morgens en ’s middags gehouden, dus kun je een dagdeel niet, kun je dit aangeven op 

het inschrijfformulier. De kosten voor het toernooi zijn 7,50 euro.                                                                                                                                                            

De voorbereidingen zijn in volle gang, en we hebben alweer een hoop cadeautjes verzameld voor de grote 

verloting die we altijd houden tijdens deze dag. Natuurlijk kunnen we altijd nog cadeautjes gebruiken, dus 

heeft u nog iets voor ons liggen……                                                                                                                                                   

We hopen op een gezellige sportieve dag. Trainer en bestuur Bushido Winsum. 

Ja ik doe mee aan het minitoernooi op 28 Januari 2017. 

Naam _____________________________Geboorte datum ___________________________ 

Band ______________________________Gewicht ______________________________ 

Bijzonderheden ______________________________________________________ 

Uiterlijk inleveren op 12 januari in een gesloten envelop, met het inschrijfgeld van 7,50 euro 
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